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LYHYET PERUSTELUT

Kuten aluekehitysvaliokunta totesi vuonna 2006 antamassaan lausunnossa, taloudellisen 
toiminnan ja kaupan globalisaatio on hyödyttänyt eurooppalaisia markkinoita lukuisilla eri 
tavoilla valikoimien, kilpailukykyisten hintojen ja teknisten innovaatioiden myötä sekä 
vähittäisenä siirtymisenä jälkiteollisesta yhteiskunnasta orastavaan osaamisyhteiskuntaan.
Tämän suotuisan kehityksen kääntöpuolena on työmarkkinoiden suuri häilyvyys ja 
epävarmuus, mistä seuraa merkittävää työttömyyttä teollisuuskeskuksissa ja alueilla, joiden 
tuottavuus oli aiemmin korkea. Ilmiöön liittyy myös se, että työntekijöiden varallisuus on 
pienentynyt sitä mukaa kun yritykset ovat siirtyneet alueille, missä on tarjolla edullisempaa 
työvoimaa ja verotuksellisia tai muita etuja. Tuotannon siirtäminen muualle ei ole uusi ilmiö. 
Euroopan komissio teki ehdotuksen Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta vasta, kun 
kansallisesti tai alueiden välillä toteutetut tuotannon siirrot laajenivat maailmanlaajuisiksi. 
Tarkoituksena on tarjota yritystoiminnan siirtämisen vuoksi työpaikkansa menettäneille 
työntekijöille taloudellista tukea.

Kuten komissio toteaa perusteluissaan, uudenlainen rahoituskriisi ja maailmantaloutta vuodesta 
2007 lähtien enemmän tai vähemmän rajuin seurauksin koetellut talouden taantuma aiheuttavat
”valtavia irtisanomisia”.

Näin ollen, jos Euroopan globalisaatiorahaston halutaan olevan tehokas väline kriisin 
vaikutusten lievittämisessä, on erittäin toivottavaa, että sen määrärahoja lisätään ja että 
talousarvion asianmukaiseen kohtaan luodaan sille oma budjettikohta.
Komissio painottaa, että globalisaatiorahaston keskeisenä ajatuksena on kantaa yhteisvastuuta 
työntekijöistä, jotka menettävät työpaikkansa maailmanlaajuisten ilmiöiden aiheuttamien 
talouden häiriöiden vuoksi. Toisenlaisesta toimintamallista olisi vakavaa haittaa 
sisämarkkinoiden periaatteille, jotka estävät mukauttamisen puhtaasti yhteisön sisäisistä syistä. 

Komission ehdotus on luonteeltaan hyvin tekninen ja se perustuu jäsenvaltioiden 
asiantuntijoiden, työmarkkinaosapuolten ja muiden sidosryhmien perinpohjaiseen kuulemiseen
vuoden 2008 aikana.

Valmistelija pitää erityisen hyvänä joitakin Euroopan globalisaatiorahastosta annettua asetusta 
koskevia muutosehdotuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi muutokset, joilla nopeutetaan ja 
parannetaan mahdollisuuksia rahaston käyttöön, vähennetään irtisanottujen työntekijöiden 
kynnysmäärä 1 000:sta 500:aan, annetaan myös ennen asetuksessa mainittua viiteaikaa 
työpaikkansa menettäneille työntekijöille mahdollisuus saada tukea globalisaatiorahastosta ja 
pidennetään globalisaatiorahastosta saatavan rahoitustuen käyttöaikaa 12 kuukaudesta 
24 kuukauteen.

Välineen tehokkuus riippuu siitä, miten sitä käytetään. Muutetulla 5 artiklan 2 kohdan 
a alakohdalla on tässä keskeinen merkitys, sillä se sisältää säännöt ja vaatimuksen syy-
yhteydestä työpaikkojen menetysten ja joko maailmankaupan rakenteellisten muutosten tai 
rahoitus- ja talouskriisin välillä. Syy-yhteyden osoittaminen on selkeästi tarpeen, jotta voidaan 
erottaa tällaiset odottamattomat tapahtumat sellaisista, jotka ovat selkeästi seurausta huonosta 
johtamisesta tai kilpailukykyä heikentävistä työnantajan toimista. Vaaditun yhteyden 
osoittaminen ei varmasti ole helppoa ja voi avata uusia väyliä perusteettomille hakemuksille. 
Tämän vuoksi valmistelija antaa täyden tukensa uuden 8 artiklan säännöksille, jotka 
mahdollistavat tietyin rajatuin ehdoin sen, että globalisaatiorahastoa voidaan käyttää seurannan, 
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hallinnollisen ja teknisen tuen, tilintarkastuksen ja valvonnan rahoitukseen.

Vuoden 2006 lausunnossaan aluekehitysvaliokunta ehdotti, että 2 artiklan b kohdassa mainittua
ajanjaksoa, jonka kuluessa työntekijöitä vähennetään vaadittu vähimmäismäärä, pidennettäisiin 
12 kuukauteen. On selvää, että globalisaation vaikutukset, etenkin kun kyse on talouden 
taantuman seuraamuksista, tulevat hitaammin ilmi tuotantorakenteissa tai paikallisessa 
taloudessa. Valmistelija esittää tämän tarkistuksen uudelleen vakuuttuneena siitä, että esitetylle
laajennukselle on olemassa selkeät perusteet.

Komissio ehdottaa, että 20 artiklaan liitetään uusi alakohta, joka antaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle mahdollisuuden komission ehdotuksesta tarkastella uudelleen asetusta ja sen 
sisältämää tilapäistä poikkeusta. Mielestäni tällaisen uudelleen tarkastelemisen on ehdottomasti 
toteuduttava ja olen korjannut säännöstä sen mukaisesti.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla  2 kohta
Asetus 1927/2006
2 artikla  b kohta

Komission teksti Tarkistus

b) vähintään 500 työntekijää vähennetään 
NACE 2 -alan yrityksissä, etenkin pk-
yrityksissä, yhdeksän kuukauden aikana
jollakin NUTS II -tason alueella tai kahdella 
vierekkäisellä alueella, tai

b) vähintään 500 työntekijää vähennetään 
NACE 2 -alan yrityksissä, etenkin pk-
yrityksissä, 12 kuukauden aikana jollakin 
NUTS II -tason alueella tai kahdella 
vierekkäisellä alueella, tai

Or. en

Perustelu

2 artiklan johdantokappaleessa kuvaillut seuraukset, joita globalisaatiosta koituu yritysten 
työntekijöille, jakautuvat hyvin usein pidemmälle aikavälille ja niitä on siten mahdotonta 
arvioida tukeutuen ainoastaan yhdeksän kuukauden mittaiseen ajanjaksoon. Jos aikaa 
pidennettäisiin 12 kuukauteen, seurauksia voitaisiin arvioida asianmukaisemmin.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
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1 artikla  7 kohta
Asetus 1927/2006
20 artikla  uusi alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
komission ehdotuksen perusteella 
tarkastella uudelleen tätä asetusta ja 
1 artiklan 1 a kohdassa säädettyä 
tilapäistä poikkeusta.”

”Komissio esittää viimeistään 1 päivään 
huhtikuuta 2011 mennessä arvioinnin
1 artiklan 1 a kohdassa säädetystä 
tilapäisestä poikkeusta annettujen
säännösten vaikutuksista ja 
tehokkuudesta sekä ehdotuksen, jonka 
nojalla Euroopan parlamentti ja neuvosto 
tarkastelevat uudelleen tätä asetusta.”

Or. en

Perustelu

Nykyisissä poikkeuksellisissa oloissa Euroopan komission on välttämätöntä toteuttaa
perusteellinen yleiseurooppalainen arviointi tilapäisten toimien vaikutuksista ja antaa 
parlamentille mahdollisuus lainsäädännön tarkistamiseen.
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